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Abstract: The aim of this Framework design for influencing the dimensions of 

experience management in Mazandaran universities of medical sciences). The research 

method was applied in terms of purpose and descriptive in terms of descriptive method. 

The statistical population of the study included faculty members, visiting professors and 

faculty members and staff with postgraduate education in Mazandaran University of 

Medical Sciences in 1400. The sample size was determined non-randomly, using 

Cochran's formula to 153 people. The data collection method in the present study was 

library, and the measurement tool included a researcher-made questionnaire, the construct 

validity of which was confirmed by factor analysis method and its reliability was 

confirmed by Cronbach's alpha coefficient. In order to analyze the data, Kolmogorov-

Smirnov K-S test was used to normalize the research variables and to answer the research 

questions, regression analysis and structural equations were used using SPSS22 and 

LISREL software.The results showed that there is a positive and significant effect between 

ips and components of experience management in Mazandaran universities of medical 

sciences. Based on this, it was found that 69% of experience management in Mazandaran 

universities of medical sciences to the dimensions and components of experience 

management, which includes four dimensions: 1. Acquisition of experience 2. Formation 

of experience documentation team, 3. Dissemination of experience 4. Continuity of 

experience documentation in organization. Is dependent. These dimensions can explain 

and predict the management of experience in Mazandaran universities of medical 

sciences.                                                                                                                                                                                                                     

Keywords: Experience Management, Experience Dissemination, Experience 

Acquisition. 
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مقدمه

مدیریت گاه تکیه بر تولید و زمانی تکیه برر ارازماو و   

امروزه تاکیرد و تررکرآ  و برر     .کالبد اازمانی داشته اات

منابع انسانی اات از طرفی دیگرر برا گسرترو اوزافرآوو     

هرا برراک کسر  و  مری مآیرت      اقتصاد خدماتی، ارازماو 

اقابتی پایداا به دنبرا  ااهکااهرایی نرویر برراک ور   و      

باشند. مطالعات انجام گرفته بیانگر ایرر   می مشتریاو می

واقعیررت ااررت کرره اشررایت مشررتریاو داخ رری اررازماو   

)کااکناو( بر نحوه معرفری و ااایره محصرووت و خردمات     

تاثیر بسآایی داشته و دانتیجه اشایت و وفادااک مشتریاو 

-از ایر(. 5102 )ا یری و عآیآکخااوی اا به هرراه دااد

از محققیر اعتقراد داانرد کره مم روم تجربره       او، بسیااک

مخصوص مشتریاو بیرونی اازماو نیست و کااکناو  صرفاً

نیآ به عنواو مشتریاو داخ ی اازماو بایستی مواد تووره  

ها برا تووره کرردو بره نیازهرا و      قراا بگیرند یعنی اازماو

منظروا ایجراد کرردو    ایرآک بره  انتظااات کااکناو و برنامه

-ایشاو از بودو دا اازماو، که هراو بها ساس خوبی دا 

کااگیرک اویکرد مدیریت تجربه کااکناو از اازماو اات، 

توانند عالوه برر افرآایر اشرایت، اشرتیاف، وفرادااک و      می

تع د اازمانی کااکنانشاو، موور  ااتقراک کیمری تعامر      

 کااکناو با مشتریاو و ب بود تجربه مشرتریاو نیرآ بشروند   

 .(0931ی و تربت یااانجان ،ینییناکادیفرد، بنیابحان)

هراک  گیرکاز طرفی ااتماده از مدیریت تجربه دا تصریم  

-شود دا ارعت و دقت باوتر و هآینره اازمانی موو  می

هرا  کرااگیرک تجربره  ترر وورود داشرته باشرد. بره     هاک کم

هراک  تصریرات متخ ه اا واقع بینانه و هراهنگ با محری  

هایی به  ینرده  دانر و ع م اوزنهاازد. موثر بر اازماو می

ها پندهاک گ شته اا براک اازماو مروا گشاید و تجربهمی

هاک وزم اتخاذ شود. دا کنند تا با کرک ایر دو تصریممی

-اابطه با مدیریت تجربه از دیدگاه گااویر فعالیرت تجربره  

گرایی شام  وستجو و اازیابی ایستراتیک دانر ودیرد  

ئ ه که مبتنی بر مشکالت ورااک  اات و بر خالف    مس

اات، مدیریت تجربه مست آم ایجاد فرصت و توارعه افر    

پر یر اارت    هاک افراد اات کره از دو اوو امکراو  دیدگاه

هاک وااک، فراینردهاک مرنظم و مسرتررک    الف( دا برنامه

هاک ودید و ااائره محصرو    نظر بر اوک اووبراک تجدید

هرراک نرونرره روژهب تررر ووررود داشررته باشررد.  ( ااائرره پرر 

که دا زمینه هاییها نسبت به پروژه زمایشی. که ایر پروژه

ترر اارت و   ب بود تدایجی وورود دااد، بآاگترر و پیدیرده   

اک هشام  تغییرات وایع و ک ی و ااائه  و دا قالر  پرروژ  

نرونه اات که دا مجروع به تغییر شرح دانر و شرناخت  

 (.5102کند )ترزیویا افراد کرک می

 فراینردک  هر هرانند مدیریت تجربه  میآموفقیت انجام اام

 دلیر ،  هرریر  بره  .اارت  مرا  ی اوراک و تدویر نیازمند

 .انرد پرداختره   و بره  کشوا داخ  دا متعددک پژوهشگراو

 تجربه ابتدا(، 0939) هرکاااو و ال ی دیدگاه از مثا ، براک

 مرواد  و منتقر   مستندارازک  مرکآ به اپس  واک، ورع

 دا و شودمی مستند تایید، صوات دا و گرفته قراا اازیابی

 مرواد  دا و اعطرا  پاداشری  تجربره  صرا    افرراد  به پایاو،

 برراک  البتره  و شودمی گیرکتصریم تجربه انتشاا چگونگی

 تدویر زمینه ایر دا قوانینی مستندشده، هاکتجربه  می

 مرواد  فراینرد (، 0939) هرکاااو و خدامرادک .شد خواهد

 تماوت ایر با اا(، 0932) هرکاااو و ال ی پژوهر دا اشااه

 تریم  تشرکی   بره  فراینرد  شرروع  از پریر  که نرودند تکراا

 بانرک  ایجراد  بره  فراینرد  پایراو  دا چنیر،هم مستنداازک

 فراینرد (، 0931) تروویی  دیردگاه  از .کردنرد  اشرااه  دانر

 مر  ره  دا کره  اارت  مر  ره  پرن   داااک مدیریت تجربره 

 اطالعاتی بانک تدویر از پس و شکی ت تیری ابتدا شناخت،

 و طرا ی هاپراشنامه دانشی، هاک وزه تجربه صا باو از

 مر  ره  دا ارپس  .شروند مری  مشرخ   بنردک زماو برنامه

 داده  مروزو  افرراد  به بخشی،  گاهی ایجاد شرر  موزو،

 مر  ره  دا و کسر   دانرر  اکتسرا ،  مر  ره  دا .شودمی

 دا و گرفته قراا هیکدد و بندکطبقه مواد دانر ویرایر،

 و طرا ی ایستری دانر، بانک طرا ی یعنی  خر مر  ه

مردیریت   موشوع کشوا، از خااج. شودمی  و وااد اطالعات

 بره  برخری  کهنحوک بهگرفته اات.  قراا تووه موادتجربه 

 هراک ویژگری  ماننرد  دانرر  مستندارازک  با مرتب  عوام 

 البتره  .پرداختند (5100 و هرکاااو)هرینگتوو  شخصیتی



راحیچهارچوبیبه...ط      945

 0011،پاییز3شماره،دوازدهمشاپور،سالیآموزشجندیپژوهشیتوسعه_یعلمیفصلنامه

 مردیریت  از بخشی عنواوبه و دانر مستنداازک به برخی

 مدیریت دا(. 5102 هرکاااو و)دالکیر  کردند اشااه تجربه

 از تجربره  گررد واک )  واکورع مانند هاییفعالیت تجربه

 ااائره  و ت مناا  اوو یافتر) الگواازک( مووود منابع

 صروات  دا  و بره  دهیشک  و مجدد ااتماده تجربه مواد

(، شرده   واکوررع  هراک تجربره  ذخیره) اازکذخیره( نیاز

 مسئ ه    و ت پیشیر تجربه از ااتماده) مجدد ااتماده

 از مجدد ااتماده هنگام دا تجربه اازیابی) اازیابی(، ودید

 تجربره  دقرت  و صرحت  انتخرابی،  تجربه بودو مناا  نظر

 تووره  مواد( تجربه اوزااانی به) نگ دااک( و شده بازیابی

 هراک (.  از طرفری دانشرگاه  5102)برااگرر   گیررد می ااقر

 برراک  اویدادهاک مخت ف به ن ادهرایی  تأثیر تحت امروزک

اند. با تووه به اهریت شده تجربیات گوناگوو مبد  تقویت

ی دا نظام داماو و  مواو کشروا  ع وم پآشک کهادانشگاه

 تراثیر  منظوا به چ ااچوبی هدف از پژوهر  اشر طرا ی

 ع روم  هراک دانشرگاه  دا تجربره  مردیریت  برر  ثرمرو  عوام 

. هردنریر انجرام ایرر پرژوهر و     اارت مازندااو  پآشکی

هاک  و باعر  براو افرتر ترراز اعترراد و پشرتیبانی       یافته

هراک ارازمانی   اعضاک اازماو از یکردیگر، افرع دشروااک   

گروهری، هرسروئی تمرویخ اختیراا و     گروهی و برووداوو

 تباطات افقی و عرودک، باومسئولیت، منجر به باز شدو اا

افتر اشایت شغ ی، ایجاد خالقیت گروهی دا مواو ره برا   

پر یرک فرردک و   مشکالت ارازمانی و افرآایر مسرئولیت   

 شود.ایآک و نتای  عر کردک  و میگروهی دا برنامه

ابعرراد مررواد نظررر دا پررژوهر  اشررر برره منظرروا براارری 

دااو مازنر  پآشرکی  ع روم  هراک دانشرگاه  دا تجربه مدیریت

 یمتر  ی . تشرک 5. اکتسا  تجربه 0بعد بشرح   چ اا شام 

. ترررداوم 2 . انتشررراا تجربررره 9تجربررره ،  کمستنداررراز

 .  باشددا اازماو میک تجربه مستندااز

اصر ی ایرر    پرار شده، اشااههردنیر دا اااتاک هدف 

 تراثیر  منظروا  بره  چ ااچوبی پژوهر  و اات که طرا ی

 ع روم  هراک دانشرگاه  تجربره دا  مردیریت  برر  مروثر  عوام 

و با تووه بره مروااد گمتره     چگونه اات؟ مازندااو پآشکی

 شده،  فرشیات پژوهر به شرح ذی  می باشد   

 ع روم  هاکدانشگاه تجربه دا مدیریت بر اکتسا  تجربه-0

 مازندااو موثر اات. پآشکی

 تجربره دا  مردیریت  بر تجربه کمستندااز یمت ی تشک-5

 زندااو موثر اات.ما پآشکی ع وم هاکدانشگاه

 ع روم  هراک دانشرگاه  تجربه دا مدیریت برانتشاا تجربه  -9

 مازندااو موثر اات. پآشکی

 تجربرره دا مرردیریت بررر تجربرره کتررداوم مستندارراز -2

 مازندااو موثر اات. پآشکی ع وم هاکدانشگاه

 

روشکار

اوو پژوهر  اشر از نظر اهداف، کاابردک و از نظرر       

به وشعیت  نده اخ داده اارت تووره   اوو به دلی  اینکه 

-اک ااتماده میدااد،  توصیمی و چوو از اوو پراشنامه

نراید پیرایشی اارت. دا ایرر تحقیر  از اوو پیرایشری     

شرده اارت، لر ا  و اا     و ت گرد  واک اطالعات ااتماده 

پژوهر هدف هاک میدانی قرااداد. تواو دا زمره تحقی  می

  مروادک  مطالعره ) تجربره  مدیریت و ت مدلی کااائه"آین

پرژوهر   باشرد.  مری  "(مازندااو پآشکی ع وم هاکدانشگاه

از  شری یپیرا -توصریمی  اشر بر  س  نحوه اوراء از نوع 

 هیرات  وامعه  مااک شام  اعضراک  باشد. میشاخه میدانی 

مردعو و  ر  التردایس و کااکنراو داااک       ع ری، ااتاداو

ع روم   هراک دانشگاهدا  0211 اا  تحصیالت تکری ی  دا

ع رری،   نمر هیات 51نمر ) 522به تعداد  مازندااو یپآشک

نمرر کااکنراو داااک     22نمرمدعو و  ر  التردایس و   032

نرونه بره اوو ییرر    باشند.   جممی تحصیالت تکری ی( 

 تعرداد  کوکراو به فرمو  از ااتماده با تصادفی داداترس،

 انردازه گیررک پرژوهر شرام      شرد. ابرآاا   نمرتعییر 029

 برا   و، ارازه  اوایری  کره  اراخته برود،   محقر   پراشنامه

 طریر   از پایایی  و مقداا و عام ی تح ی  اوو از ااتماده

دا  .مواد تاییرد قرراا گرفرت     کرونباخ  لماک شری   زموو

 ها و ابعاد پراشرنامه وهرجنریر اوایری برا    مولمه 0ودو  

 طریر   پایرایی از  مقرداا  عرام ی  و  تح ی  اوو از ااتماده

 نشاو داده شده اات. کرونباخ  لماک  زمووشری  
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 هربسرتگی  شرری   کره  اات ایر از  اکی 0نتای  ودو  

 هرر  پایرائی  و 9/1پراشنامه براوتر از   ک  نرره با اؤاوت

 دهرد مری  نشراو  کره  ااو شرد، گرآ  51/1از  بیشرتر  اوا 

 برخواداانرد.  کرافی  دقرت  از انجر متغیرهرا  دا اؤاوت

و  21/1کرونباخ باوتر از   لماک اوو به پایایی ایر بر عالوه

-می نشاو گآااو شد که 11/1پایایی مرک  نیآ بیشتر از 

 وزم دقرت  از ارازه  تعیریر  هرا نیرآ دا  هرره عامر    دهرد 

دهرد کره   نشاو مری   0ودو   نتای  برخوادااند. هردنیر

 نتیجره  دا AVE> 0.5و CR > (AVE) برراک هرر بخرر    

  نجایی از ایر بر عالوه برخوادااند گرااوایی هم از هامؤلمه

 که اات ASV <AVEو MSV < AVE مؤلمه  هر براک که

 هایافته ایر اات. هامؤلمه واگراک و تشخیصی اوایی بیانگر

اا  اشرنامه پر یرک از عوامر ، هردف    هرر  که دهدمی نشاو

 از  راکی  نترای   چنیرگرا( و همهم کند )اواییمی بر واد

 ندااند باویی هربستگی چناو هامقیاس خرده که اات ایر

 هرا مؤلمره  لر ا  و شروند  ارازه  یک به تبدی  هاهره  و که

هراک  طروا کره مشخصره   چنریر هرراو  نیستند هم تکرااک

برا  هاک ایر پرژوهر  دهد دادهنشاو می 0برازندگی ودو  

ااختاا عام ی و زیربناک نظررک تحقیر  بررازو منااربی     

هراک نظررک   دااد و ایر بیانگر هرسو بودو اواوت با اازه

 اات.

 تح یر   و هردنیر دا پژوهر  اشرر بره منظروا تجآیره    

و ت نرما   K-Sااریرنوف  -ها از  زموو ک روگواوفداده

بودو متغیرهاک پژوهر و و ت پاارخگویی بره ارواوت    

 برا  اراختااک  معرادوت  اگراریونی و   تح یر   پرژوهر از 

اارتماده    LISREL و SPSS22 افآااهراک  نررم  از ااتماده

  .شد

و ااائه  یگراونرااندو ، تووه به افاه د ی و  ا کاودمند

 ی زمودن یپژوهر به ترام یدابااه چگونگ یاطالعات کاف

به منظوا  ینامه کتب یتشرکت کننده، کس  اشا کها

اخالف  یتشدند. و ت اعا یتشرکت دا پژوهر اعا

دا  55350505310113کد ثبت پروپوزا   ی،پژوهش

   شد تاخالف دانشگاه ثب ک یتهکر

 



 گراهم يیرواو يیایپا لتحلی . خالصه1 جدول

 ابعاد متغیر
 یآلفا یزانم

 کرونباخ
 با سوال همبستگي
 کل نمره

AVE CR MSV ASV 

 

 یریتمد

 تجربه

 0700 .070 07.00 0850 07.0 0..07 اکتساب تجربه

 0700 .070 .07.1 .0780 0705 0..07 تجربه یمستندساز یمت یلتشک

 0700 .070 07508 0..07 ..07 07508 انتشار تجربه

تجربه  در  یتداوم مستندساز

 سازمان
075.0 07.0 07808 07510 070. 0700 

 

هایافته

 دهندگاو پااخ شناختی ورعیت هاکویژگی

 ییمتغیرهرا  بخر توصیمی ورعیت شناختی پرژوهر دا 

کرااک،  ارابقه  و تحصریالت  میرآاو  ارر،  نظیر )ونسریت، 

وداو  فراوانی و داصد فراوانی  با ااتماده از (ارت شغ ی

هرا،   یافتره  طبر   ااراس  ایرر  ند برمواد براای قراا گرفت

.  بوده اارت دهندگاو مرد بیشتریر فراوانی مربوط به پااخ

 که اکثرر  گویاو نشاو دادنتای  فراوانی اابقه خدمت پااخ

 .هسرتند  ،%( 12/21) 00-51 کرااک  اابقه دهندگاو پااخ

کره  گویراو نشراو داد   ی پااختای  فراوانی مداک تحصی ن

 22 فوف لیسرانس،  مداک داااک پااخ دهندگاو از نمر 33

نتای  فراوانی ارر   . .هستند دکترا مداک داااک داااک نمر

 پاارخ دهنردگاو   از نمرر  53 که  کهگویاو نشاو داد پااخ

 ترا  92 بیر پااخ دهندگاو از نمر  22 اا ، 92 تا 91 بیر

 23 براوک  نمرر  91 و اا  21 تا 25 بیر نمر 23 اا ، 20

گویاو نشاو پااخ شغ ی ارتنتای  فراوانی   .هستند اا 

  23 ع رری،  هیرات  عضرو  پااخ دهندگاو از نمر 03 که داد
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 نمررر 20 و الترردایس  رر  نمررر 22 مرردعو، ااررتاداو نمررر

 .می باشند تکری ی تحصیالت  داااک کااکناو

 

 تشخی  نرما  بودو متغیرها

از ، پررژوهر ازتغیرهرراک و ررت تشررخی  نرمررا  بررودو م

 ااتماده شد. K-Sااریرنوف  - زموو کولروگروف

از  Asymp Sig با تووه به بآاگتر بودو مقرداا ا تررا  یرا   

فرض صمر که معتبر بودو  α=0.05ا ترا  خطاک نوع او 

ها  اگر داده. ل ا شود ها اات، اد نری توزیع نرما  براک داده

ده از  زمرروو داااک توزیررع نرمررا  باشررند امکرراو ااررتما  

 .پاامتریک ووود دااد

محاابه کمایرت  جرم نرونره و برااری کمایرت و تقرااو       

 (KMOبراااس نتای  بره دارت  مرده، شراخ  )    ها  داده

بوده و مقادیر تقریباً نآدیک به یک اا نشراو   2/1بآاگتر از 

-دهد که  اکی از کمایت  جم نرونه بر اااس شاخ  می

-ی بود. اطح معنری هاک شنااایی شده براک تح ی  عام 

دهنرده مناار    براک  زموو باات ت نیآ نشاو 110/1دااک 

بودو متغیر پژوهر براک تح ی  عام ی برود. هردنریر برا    

تووه به اینکه دا مد  ااائه شده ، مسیرهاک بیر متغیرهرا  

، 5هراو موثر بودو عوام  مرواد نظرر هسرتند. دا شرک      

 ات.هر یک از متغیرها نشاو داده شده ا  tشرای  

 

 

  
 t.  مدل ساختاری پژوهش در حالت ضرایب 1شکل
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 هاکتجربه دا دانشگاه یریتمد تاثیر عوام  بر 5دا ودو  

از طری  بر واد شررای  اارتاندااد   مازندااو  یع وم پآشک

(  به هرراه باا عام ی هر یرک از متغیرهرا   tمسیرها )مقداا 

 نشاو داده شده اات.

 

 

 ر مورد مطالعه و معني داری پارامتر های برآورد شده. ضرایب مسی0جدول

 وضعیت معناداری tمقدار  ضریب مسیر مسیر

 

 

 اکتساب تجربه

 پذیرفته شد 07000** ..07 ..07 استخراج تجربه -->

 پذیرفته شد 07000** .070 0781 تجربه یهثبت اول -->

 پذیرفته شد 07000** .570 ..07 تجربه از راه بازخورد یهثبت اول یابيارز-->

 پذیرفته شد 07000** 5701 0781 تجربه یهاصالح ثبت اول-->

 پذیرفته شد 07000** 07.0 0780 یهسند تجربه اول ینتدو-->

 تجربه یمستندساز یمت یلتشک

 پذیرفته شد 07000** 5780 0785 یمستندساز یمت یاعضا ینشگز -->

 پذیرفته شد 07000** 10705 07.8 و سازمان یمت یاعضا یهاو نگرش هایژگيو یيشناسا -->

 پذیرفته شد 07000** 750. 07.0 یهيو توج یيجلسه آشنا یبرگزار -->

 پذیرفته شد 07000** .75. 0788 یازموردن یانتخاب روش، ابزار و فناور-->

 پذیرفته شد 07000** ..07 0788 یازموردن یروش، ابزار و فناور يو طراح ینتدو-->

 

 

 انتشار تجربه

 پذیرفته شد 07000** 0700 07.0 و آموزش استفاده از بانک تجارب يآگاه -->

 پذیرفته شد 07000** 711. ..07 از ارائه تجربه یشمخاطب تجربه پ یابيارز-->

 پذیرفته شد 07000** 700. .078 يارائه تجربه داستان-->

 پذیرفته شد 07000** 700. 0780 مخاطب تجربه پس از ارائه تجربه یابيارز-->

 پذیرفته شد 07000** .078 0781 ورود اطالعات به بانک تجارب-->

 

 

تجربه در  یتداوم مستندساز

 سازمان

 

 پذیرفته شد 07000** .070 07.1 داستاني تجربه از عملیاتي استفاده-->

 پذیرفته شد 07000** 0700 0780 داستاني تجربه روزرساني به-->

 پذیرفته شد 07000** 0700 .078 پاداش دستمزد تعیین جهت داستاني تجربه یابيارز-->

 پذیرفته شد 07000** ..7. 07.0 پیشین مراحل در موجود هایاشکال رفع-->

 پذیرفته شد 07000** 750. ..07 جدید انداز چشم ایجاد-->

 پذیرفته شد 07000** .75. .078 تجربه یریتمد --> اکتساب تجربه

 پذیرفته شد 07000** 10711 0780 تجربه یریتمد --> تجربه یمستندساز یمت یلتشک

 پذیرفته شد 07000** 7.8. .078 تجربه یریتمد --> انتشار تجربه

تجربه در  یتداوم مستندساز

 سازمان

 

 پذیرفته شد 07000** .570 0788 تجربه یریتمد -->

 براای فرشیات پژوهر

 ع روم  هاکدانشگاه تجربه دا یتمدیر بر اکتسا  تجربه-0

 مازندااو موثر اات.  پآشکی

 تجربره دا  مردیریت  برر اکتسا  تجربره  تاثیر  5دا ودو  

مازندااو از طری  بر واد شرای   پآشکی ع وم هاکدانشگاه

( به هرراه باا عام ی هر یرک از  tااتاندااد مسیرها )مقداا 

متغیرها نشاو داده شرده اارت و هررانطوا کره مشرخ       

ات، ترام بااهاک عرام ی از وشرعیت مط روبی برخرواداا     ا

 5گیرک ابعراد اا داانرد. نترای  وردو       بوده و قاب یت اندازه

تراثیر   اراختااک  مرد   نترای   ااراس  دهد که بر نشاو می

 ع روم  هراک دانشرگاه  تجربره دا  مدیریت بر اکتسا  تجربه

 کره  اارت.  معنراداا  مسریر  شرای  مازندااو داااک پآشکی

 اد دا داصرد  یک خطاک قاعده طب ) t 1833ا مقدا داااک

 ،(مرد   پرااامتر  هر دا 32/0 باوک مقادیر براک صمر فرض
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 و دااکمعنری  بره  تووره  با. اات شده محاابه 32/0 باوک

اکتسرا    کره  نررود  بیراو  تواومی شرای  ایر بودو مثبت

 پآشرکی  ع روم  هراک دانشرگاه  تجربره دا  مدیریت بر تجربه

 .دااد دااکمعنی و اثر مثبت مازندااو

 تجربره دا  مردیریت  بر تجربه کمستندااز یمت ی تشک-5

 مازندااو موثر اات. پآشکی ع وم هاکدانشگاه

 برر  تجربره  مستندارازک  تریم  تراثیر تشرکی    5دا ودو  

مازنردااو از   پآشرکی  ع وم هاکدانشگاه تجربه دا مدیریت

( به هرراه tطری  بر واد شرای  ااتاندااد مسیرها )مقداا 

اا عام ی هرر یرک از متغیرهرا نشراو داده شرده اارت و       ب

هرانطوا که مشخ  اات، ترام بااهاک عام ی از وشرعیت  

گیرک ابعاد اا داانرد.   مط وبی برخواداا بوده و قاب یت اندازه

 مرد   نترای   ااراس  دهد کره برر   نشاو می 5نتای  ودو  

 مدیریت بر تجربه مستنداازک تیم تاثیر تشکی  ااختااک

 مازنرردااو داااک پآشررکی ع رروم هرراکدانشررگاه تجربرره دا

 t 01800مقرداا   داااک کره  اارت.  معنراداا  مسریر  شرای 

 برراک  صرمر  فررض  اد دا داصرد  یرک  خطاک قاعده طب )

 32/0 برراوک ،(مررد  پررااامتر هررر دا 32/0 برراوک مقررادیر

 برودو  مثبرت  و دااکمعنی به تووه با. اات شده محاابه

 ترریم تشررکی  هکرر نرررود بیرراو تررواومرری شرررای  ایررر

 ع وم هاکدانشگاه تجربه دا مدیریت بر تجربه مستنداازک

  .دااد دااکمعنی و اثر مثبت مازندااو پآشکی

 ع روم  هراک دانشرگاه  تجربه دا مدیریت برانتشاا تجربه  -9

 مازندااو موثر اات. پآشکی

 تجربره دا  مردیریت  برر   تجربره  تاثیر انتشراا  5دا ودو  

مازندااو از طری  بر واد شرای   پآشکی ع وم هاکدانشگاه

( به هرراه باا عام ی هر یرک از  tااتاندااد مسیرها )مقداا 

متغیرها نشاو داده شرده اارت و هررانطوا کره مشرخ       

اات، ترام بااهاک عرام ی از وشرعیت مط روبی برخرواداا     

 5گیرک ابعراد اا داانرد. نترای  وردو       بوده و قاب یت اندازه

تراثیر   اراختااک  مرد   ترای  ن ااراس  دهد که بر نشاو می

 ع روم  هراک دانشرگاه  تجربره دا  مردیریت  بر  تجربه انتشاا

 کره  اارت.  معنراداا  مسریر  شرای  مازندااو داااک پآشکی

 اد دا داصرد  یک خطاک قاعده طب ) t 1832مقداا  داااک

 ،(مرد   پرااامتر  هر دا 32/0 باوک مقادیر براک صمر فرض

 و دااکمعنری  بره  تووره  با. اات شده محاابه 32/0 باوک

 انتشراا  کره  نررود  بیراو  ترواو می شرای  ایر بودو مثبت

 پآشرکی  ع روم  هراک دانشرگاه  تجربه دا مدیریت بر  تجربه

 .دااد دااکمعنی و اثر مثبت مازندااو

 تجربرره دا مرردیریت بررر تجربرره کتررداوم مستندارراز -2

 مازندااو موثر اات. پآشکی ع وم هاکدانشگاه

 مردیریت  برر  تجربره  ستنداازکم تاثیر تداوم 5دا ودو  

مازنردااو از طریر     پآشرکی  ع روم  هاکدانشگاه تجربه دا

( بره هررراه براا    tبر واد شرای  ااتاندااد مسیرها )مقرداا  

عام ی هر یک از متغیرها نشاو داده شده اات و هررانطوا  

که مشخ  اات، ترام بااهاک عام ی از وشعیت مط روبی  

یرک ابعراد اا داانرد. نترای     گ برخواداا بوده و قاب یت اندازه

 اراختااک  مد  نتای  اااس دهد که بر نشاو می 5ودو  

 تجربره دا  مردیریت  برر  تجربره  مستندارازک  تاثیر ترداوم 

 مسریر  شررای   مازنردااو داااک  پآشکی ع وم هاکدانشگاه

 خطراک  قاعده طب ) t 3821مقداا  داااک که اات. معناداا

 دا 32/0 اوکبر  مقرادیر  براک صمر فرض اد دا داصد یک

 تووره  با. اات شده محاابه 32/0 باوک ،(مد  پااامتر هر

 نرود بیاو تواومی شرای  ایر بودو مثبت و دااکمعنی به

 تجربرره دا مرردیریت بررر تجربرره مستنداررازک تررداوم کرره

 دااکمعنی و اثر مثبت مازندااو پآشکی ع وم هاکدانشگاه

 .دااد

زه اک از مقرداا  که نشاو دهنرده انردا   GFIهردنیر معیاا 

نسبی واایانس ها و کواایانس ها می باشد که توا  مرد   

اارت. مقرداا    3/1تبییر می شود براک ایر مد  ها باوک 

مانردها یعنری تمراوت بریر      ایشه دوم میانگیر مج وا پس

عناصر مراتریس مشراهده شرده دا گرروه نرونره و عناصرر       

بینری شرده دا ایرر پرژوهر      هاک بر واد یا پریر  ماتریس

نشاو از تبییر مناا  کوواایانس ها دااد. مقادیر شراخ   

نشده برازنردگی   (، شاخ  نرمNFIشده برازندگی ) هاک نرم

(NNFI  ( شرراخ  برازنرردگی فآاینررده ،)IFI  و شرراخ )

(، نیررآ  رراکی از برررازو بسرریاا CFIبرازنرردگی تطبیقرری )

مناا  مد  طرا ی شده دا مقایسه با ارایر مرد  هراک    
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یاا توانرنرد ایشره دوم برر واد    مرکنه اات. شراخ  بسر  

نیآ براک مد  مسیر زیرر   RMSEAواایانس خطاک تقری  

 هراک  اات که مقدااک قاب  قبو  اارت. شراخ    113/1

اصر ی دا   مرد   اااس بر عام ی تائید مد  برازو نیکویی

 نشاو داده شده اات. 9ودو  

 

 

 يصلبر اساس مدل ا يعامل دیبرازش مدل تائ یيکوین های شاخص. 0جدول 
 وضعیت مقدار قابل قبول مقدار کسب شده شاخص

GFI )0/0. )نیکویي برازش GFI>90% قبول 

AGFI)0/.. )نیکویي برازش تعدیل شده AGFI>90% قبول 

CFI)0.90 8/0. )برازندگي تعدیل یافته<CFI<1 قبول 

CMIN/df 00/1  قبول 0مقدار کمتر از 

RMSEA )005/0 )ریشه میانگین خطای برآورد RMSEA<0.1 قبول 

بر ااراس نترای  مرد  بررازو یافتره دا نرونره مرواد        

ااتخراج شده به شرح زیر خواهد  مطالعه معادله ااختااک

 بود.     

Experience R² = 0/69 

 یریتمرد داصد  23شود که بر ایر اااس مشخ  می

بره ابعراد    مازنردااو  یع روم پآشرک   هراک تجربه دا دانشگاه

. 5. اکتسرا  تجربره   0د بشرح  چ اا بع کهتجربه  یریتمد

. 2. انتشراا تجربره    9تجربره ،   کمستنداراز  یمتر  ی تشک

باشرد، وابسرته   مری  تجربه  دا اازماو. کتداوم مستندااز

-تجربره دا دانشرگاه   یریتمدتوانند اات. که ایر ابعاد می

   اا تبییر و پیر بینی کنند.مازندااو  یع وم پآشک هاک

گیریونتیجهبحث

 تراثیر  منظوا به چ ااچوبی با هدف طرا یپژوهر  اشر 

 ع روم  هراک دانشرگاه  دا تجربره  مردیریت  برر  مروثر  عوام 

مازندااو مواد براای قرراا گرفتره اارت. دا ایرر      پآشکی

. اکتسا  تجربه 0پژوهر، عوام  موثر بر مدیریت تجربه )

. 2. انتشراا تجربره    9تجربه ،  کمستندااز یمت ی . تشک5

( برر ااراس مبرانی     دا ارازماو  تجربه کتداوم مستندااز

نظرک و فرشیات پژوهر شناارایی شرد، برر ایرر ااراس      

 کهاتجربه دا دانشگاه یریتمدداصد  23مشخ  شد که 

شرام     کره تجربه  یریتمدبه ابعاد  مازندااو یع وم پآشک

 یمترر ی . تشررک5. اکتسررا  تجربرره 0چ رراا بعررد بشرررح  

 . ترررداوم2. انتشررراا تجربررره  9تجربررره ،  کمستنداررراز

باشد، وابسته اات. که می تجربه  دا اازماو. کمستندااز

ع روم   کهرا تجربه دا دانشرگاه  یریتمدتوانند ایر ابعاد می

نتراب  ایرر     اا تبییر و پیر بینی کنند.مازندااو  یپآشک

تجربره دا   یریتمرد  زیر و ها پژوهر نشاو داد  بیر مولمه

  دااکمعنی و اثر مثبتمازندااو  یع وم پآشک هاکدانشگاه

 یافتره هراک   برا  مقایسره  دا  اصر   هاک یافته .دااد ووود

و هرکرراااو  ی تررووم، (5151) یربکررر و قررد  پژوهشرری

؛ (5102کواترر و هرکراااو  )  ، (5102دالکر )،  (5103)

؛ ( 0932) یزمرررران ،(0931و هرکرررراااو ) یرچی صرررر

 یکسررانی ( نتررای 0932یاو )مواررو(؛ 0932ورشرریدک )

-تواو گمت دانشگاهها مییافته دا تبییر ایر  .اات داشته

داوره   921 کنرا کی رایدااند ز ازیتجربه ن تیریبه مد ها

. تجربره شرام  تررام    دهرد  یها ااائه مر  اا به  و کااکناواز 

 کهررا انررواع مخت ررف کانررا   یررااررت کرره از طر یتعررامالت

  یر ریفکس، ا امک،یمانند پواتا ، ت گرام، ت مر، پ یااتباط

صرروات  کااکنرراوبررا  یوتررراعا کهررا ااررانه ریچنررو هررم

 نگرااک تجربره  یرا  تجربره  مستندارازک . هردنیر ردیگ یم

 اربک  و وزم دااکامانرت  برا  نگاا تجربه که اات فرایندک

 یرک  ظ روا  چگرونگی  که کندمی اعی گرایانهواقع نگااو

 دقیر   طوا به اا  و ابعاد و ظرفیت یک شنااایی یا مسئ ه

 مسرتند  تشرریحی  طروا  به وزم  ماا و اطالعات به اشااه با
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 یادشرده  مسرئ ه  برا  چگونره  که اازد مشخ  اپس، .کند

  اصر   کیمری  و کرّری  نتای  چه ن ایت، دا و شده برخواد

 نوشتر مم وم به فق  تجربه تیریمد بنابرایر،. اات شده

 یکی عنواو به ب که نیست نقشه و عکس هاکدات و متر

 و ی،دهاازماو تح ی ، شام  دانر اکتسا  فرایندهاک از

 اات و ت  و از تجربه تیریاهریت مد. اات دانر شب 

 ارازمانی   افظه و شودمی اازمانی  افظه ایجاد باع  که

 بره  منجرر  ب کره  کندمی مباازه اازمانی فراموشی با تن انه

  ینده دا  و از دوبااه ااتماده و داترای براک دانر  می

 جربره بات افرراد  هراک شکست و هاموفقیت اگر زیرا شودمی

 نشرود،  گ اشرته  اشرتراک  بره  افراد اایر با و نشوند ذخیره

 محدودیت دلی  به انساو ایر، بر عالوه شد خواهد فراموو

 تررامی  یراد واک  و  مری  به قادا خود گاه، شریر ظرفیت

 طرفری،  از و نبروده  کامر   و البداهره فری  طروا بره  مطالر  

 اا خرود  هراک تجربره  نباید فرد هر که معتقدند دانشرنداو

مدیریت تجربره   بنابرایر .بگیرد نظر دا خود شخصی الکم

-بره  اارت،  دیگرراو  به هاتجربه انتقا  دا مطرئر ااهکااک

 بیر دانر گ ااککاشترا هاکمآیت باع  که  و خصوص

 و پیشیر هاک زموو تکراا از و وگیرک زماو، کاهر افراد

 یرادگیرک  افرآایر  هرا هآینره  کاهر مخر ، اوقات گاهی

. بر ایرر  شودیم یادگیرنده اازماو  می و یجادا و اازمانی

ترواو  تواو پیشرن ادهایی اا دا ایرر زمینره مری    اااس می

 ،«تجربره   یریتمرد » برا تووره بره اینکره     -0عنواو کرد،  

 یمتر  ی . تشرک 5. اکتسا  تجربه 0چ اا بعد بشرح   کدااا

 ک. تداوم مستندااز2. انتشاا تجربه 9تجربه،  کمستندااز

شود مردیراو ایرر   پیشن اد می. باشدیاو متجربه دا اازم

ابعاد اا دا اایدو به ااتراتژک ها و اهرداف تعیریر شرده    

کوشرر دا ااتقراک ابعراد    -5اازماو، مد نظر قراا دهنرد.  

 هراک تجربه کااکنراو از طریر  برگرآااک کرالس     یریتمد

ااتقرا و  -9.صوات اینترنتی و  نالیرر  موزشی و کااگاهی به

 هرراکاز طریرر  ب بررود زیرارراختتجربرره  یریتب بررود مررد

اک، افآااهاک اایانره افآااها و نرمفناواک، ب روز کردو اخت

 ابعادتواعه -2.ااتباطی و اینترنت هاکتواعه پ ناک شبکه

کشرروا از طریرر   هرراکتجربرره بررا اررایر اررازماو یریتمررد

.هردنیر مستند به بیاو مسرئ ه  برگآااک و سات مشترک

ایر پژوهر، موااد زیرر بره    هاک ااائه شده داو نیآ تح ی 

هایی به منظوا انجام تحقیقات  تی دا ااتباط عنواو توصیه

 یپژوهشر تواند ااائره گرردد    با موشوع پایاو نامه  اشر می

 سهی اشر مقا  یها انجام شود و نتااازماو ریمشابه دا اا

 ازیر ن مرواد  هراک راراخت یز رییبا هدف تع یپژوهش شود.

.  ردیر تجربه انجرام گ  یریتمد شن ادکیبراک اوراک مد  پ

 ریمعراون  راو،یتجربه مد یریتمد یبا هدف براا یپژوهش

عرالوه برر پراشرنامه از     .ردیانجرام پر    مردااس  راویو مد

هرا اارتماده   داده کگررد وا  کهرا کیر تکن ریمصا به و اا

 .ندینرا
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تجربره   تیریعوام  موثر بر مد ریبه منظوا تاث یچ ااچوب یپژوهر  اشر با هدف طرا  چکیده:

و از نظر  ،کهدف کاابرد  یمازندااو انجام شد.  اوو پژوهر از   یع وم پآشک هاکدا دانشگاه

اارتاداو   ،یع رر  اتیر ه کپژوهر شام  اعضا کبود. وامعه  ماا یابی نهیاز نوع زم یمیاوو توص

 یع روم پآشرک   هراک دا دانشرگاه   ی ر یتکر التیتحصر   کو کااکنراو دااا  سیمدعو و  ر  التردا  

داداترس، برا اارتماده از فرمرو      یتصادف رید.  جم نرونه به اوو یبو 0211مازندااو دا اا  

و  ،اکاطالعات دا پژوهر  اشر کتابخانره  کشد. اوو ورع  وا ریینمرتع 029کوکراو به تعداد 

ارازه  و، برا اارتماده از اوو     یری شام  پراشنامه محق  ااخته برود، کره اوا   کریابآاا اندازه گ

قراا گرفت. بره   دییشری   زموو  لماک کرونباخ  مواد تا  ی و از طر ییایو مقداا پا یعام   یتح 

و رت نرمرا  برودو     K-S رنوفاارری  -ک روگرواوف   زمروو  از هرا داده  یر و تح  هیر منظوا تجآ

و  معرادوت   یونیاگرار   یر بره ارواوت پرژوهر از تح     ییپژوهر و و ت پاارخگو  کرهایمتغ

 رینشاو داد بر   یااتماده شد.  نتا  LISRELو  SPSS22 کبا ااتماده از نرم افآااها کااختاا

 برر . دااد ووود  دااکمازندااو اثر مثبت و معنی یع وم پآشک هاکتجربه دا دانشگاه تیریابعاد مد

مازنردااو بره    یع وم پآشرک  هاکدا دانشگاه جربهت تیرمدی داصد 23 که شد مشخ  اااس ایر

 کمستنداراز  میتر   ی. تشرک 5. اکتسا  تجربره  0تجربه که شام  چ اا بعد بشرح   تیریابعاد مد

 ریر وابسته اات. که ا باشد،یتجربه  دا اازماو. م ک. تداوم مستندااز2. انتشاا تجربه  9تجربه ، 

 کنند. ینیب ریو پ رییمازندااو اا تب یع وم پآشک هاکتجربه دا دانشگاه تیریمد توانندیابعاد م
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